
 

 

         Warszawa, 21 grudnia 2022r. 

 

Organizacja grup szkoleniowych w programie Lekkoatletyka dla każdego!  

                                                     w roku 2023 

I. Zasady naboru trenerów 

Koordynatorzy OLA zgłaszają  trenerów zainteresowanych pracą w programie w 
roku 2023 poprzez przesłanie aplikacji na adres : 
marian.nowakowski@lekkoatletykadlakazdego.pl 

▪ Zał. nr 1_ zgłoszenie trenerów DSP ( I-IV, V-VIII) 
▪ Zał. nr 2_ zgłoszenie trenerów OSU 

  W pierwszym terminie zgłoszeń dla trenerów aktualnie pracujących, którzy  złożyli 
pełne  sprawozdanie szkoleniowe za rok 2022 i otrzymali akceptację PZLA na kontynuacje 
współpracy od 2.01.2023r. 
Zgłoszenie trenerów w pierwszym terminie  prosimy przesłać najpóźniej do 5.01.2023.r 
Dla pozostałych kandydatów proponujemy termin uzupełniający przewidujący 
rozpoczęcie pracy szkoleniowej od 1.03.2023r. 
Zgłoszenia trenerów w terminie uzupełniającym prosimy przesłać najpóźniej do 
31.01.2023r. 

II. Planowane grupy szkoleniowe 

Trener I-IV  

Warunki podstawowe: 

• nie wymagamy licencji trenerskiej 
• minimum 20 zawodników zgłoszonych do grupy (frekwencja na poziomie 75%)  
• roczniki: 2015,2014,2013 i 2012 
• zajęcia 2 x tygodniowo 
• okres zatrudnienia trenera w pierwszym terminie - 9,5 miesiąca 
• okres zatrudnienia trenera w terminie uzupełniającym  - 7,5 miesiąca 
• proponowana stawka wynagrodzenia trenera: 600zł do 720zł/m-c  w zależności od 

potencjału sportowego grupy  
• od uczestników  nie wymagamy licencji zawodniczej 
• wymagana zgoda rodziców na udział w projekcie 

 



 

 

Trener V-VIII 

Warunki podstawowe:  

• wymagana licencja trenera 
• minimum 15 zawodników zgłoszonych do grupy ( frekwencja na zajęciach 

minimum 75%) 
• roczniki: 2011, 2010, 2009, 2008, 
• zajęcia 3 x tygodniowo 
• okres zatrudnienia trenera w pierwszym terminie- 9,5 miesiąca 
• okres zatrudnienia trenera w terminie uzupełniającym- 7,5 miesiąca 
• proponowane stawki wynagrodzenia trenera: 900zł do 1080zł/m-c  w zależności od 

potencjału sportowego grupy  
• dla uczestników wymagana licencja zawodnicza 
• konto zawodnicze w panelu starter 
• wymagane aktualne orzeczenie lekarskie 
• wymagana zgoda rodziców na udział w programie 

Trener OSU 

Warunki podstawowe:  

• wymagana licencja trenera 
• wskazane minimum 40 punktów zdobytych przez zawodników trenera w  SSM w 

roku 2022 ( ostateczny wskaźnik zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń 
trenerów) 

• minimum 8 zawodników w grupach zaawansowanych technicznie i minimum 12 
zawodników w grupach biegowych i chodu (frekwencja na zajęciach minimum 
90%) 

• roczniki: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,2004 
• zajęcia 5-6 x tygodniowo 
• okres zatrudnienia trenera w pierwszym terminie- 9,5 miesiąca 
• okres zatrudnienia trenera w terminie uzupełniającym - 7,5 miesiąca 
• proponowane stawki wynagrodzenia trenera: 1000zł do 1500zł/m-c w zależności 

od potencjału sportowego grupy wg oceny za rok 2022 
• wymagana licencja zawodnicza 
• wymagane aktualne orzeczenie lekarskie 
• wymagane konto zawodnicze w panelu starter 
• wymagana zgoda rodziców na udział w programie 

 



 

 

 

III.  Zgłoszenie zawodników 

Zgłoszenia zawodników poprzez panel STARTER PZLA. 

Trenerzy OSU - prosimy o zgłoszenie od 8 do maksymalnie 16 zawodników. 

Panel czynny: 

• pierwszy termin: 17.12-27.2023 r. do godz. 23:55 
• termin uzupełniający: 3-15.01.2023 r. do godz. 23:55 

Trenerzy V-VIII - prosimy o zgłoszenie od minimum 15 zawodników do maksymalnie 20 
zawodników. Trenerzy I-IV – nie zgłaszają zawodników 

Panel czynny: 

• pierwszy termin: 22-30.12.2022 r. do godz. 23:55 
• termin uzupełniający: 5-25.01.2023 r. do godz. 23:55 
• Uwaga: wymagana aktualna  licencja i orzeczenie lekarskie zawodników 

IV.  Planowane terminy akceptacji naboru trenerów   
 

• 28.12.2022r-5.01.2023r. – analiza zgłoszeń i akceptacja przez PZLA kandydatów 

aplikujących w pierwszym terminie 

• do 15.01.2023r. – ogłoszenie wyników naboru w pierwszym terminie 

• 1-10.02.2022 r. -analiza zgłoszeń i akceptacja przez PZLA kandydatów aplikujących 

w termie uzupełniającym 

• do 15.02.2023r. – ogłoszenie wstępnych wyników naboru uzupełniającego  

 

 

 



 

 

V. Podstawowe warunki realizacji zadań  trenera w roku 2022 dla 

aplikujących w pierwszym terminie zgłoszeń  

 

1. Systematyczne prowadzenie zajęć programowych z wymaganą ilością 

zawodników. 

2. Współpraca z założoną programowo  ilością szkół lub klas sportowych. 

3. Bieżące prowadzenie dziennika elektronicznego ( w tym  aktualny 

terminarz zajęć). 

4. Posiadanie aktualnego na rok 2022 porozumienia z JST, klubem sportowym 

i trenerem współpracującym. 

5. Przeprowadzenie wymaganych testów sprawnościowych. 

6. Wprowadzenie wyników testów do Narodowej Bazy Talentów.  

7. Udokumentowany udział dzieci i młodzieży  w zawodach w aspekcie 

identyfikacji talentu sportowego. 

8. Udział w doszkalaniu trenerów. 

9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji programowej ( w tym przekazanie 

do PZLA zgód rodziców). 

10.  Pozytywna ocena z wizytacji. 

11.  Udokumentowane wyniki w rywalizacji sportu młodzieżowego dla OSU. 

12.  Zaangażowanie w promocje programu, jego sponsorów i partnerów. 

 

Za analizę i potwierdzenie wykonania zadań trenera wymienionych w  sprawozdaniu za rok 

2022 odpowiedzialny jest koordynator OLA. 

  

VI.  Wymagana dokumentacja grupy szkoleniowej 

                      Funkcjonowanie programu oparte jest na potencjale klubów sportowych 
            oraz wsparciu jednostek samorządowych. W związku z powyższym każdy 
            trener zatrudniony w programie Ldk! musi posiadać, aktualne na rok 2023: 

1. Porozumienie z jednostką samorządu terytorialnego, gwarantującą bezpłatne 

korzystanie z obiektów sportowych jako obowiązkowy wkład własny. 

2. Porozumienie z licencjonowanym klubem sportowym. 

3. Porozumienie z licencjonowanym trenerem współpracującym. 

4. Zgody rodziców na udział osób niepełnoletnich w programie ( wzór w załączeniu). 

 



 

 

VII. Inne ważne warunki udziału w projekcie 

 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego programu nie mogą zakładać 

pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników, 

2. Wszyscy uczestnicy projektu są objęci grupowym pakietem ubezpieczeń od 

następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z zatwierdzonym terminarzem 

zajęć sportowych, zawodów i innych wydarzeń Ldk! 

3. Zajęcia sportowe odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nie można 

łączyć zajęć Ldk! z lekcjami WF,  SKS  i innymi projektami  o podobnym 

charakterze.  

4. Trenerzy i koordynatorzy OLA nie mogą łączyć swoich funkcji z funkcją trenera 

kadry narodowej. Koordynatorzy OLA z prowadzeniem zajęć sportowych 

dofinansowanych w ramach zdania. 

5. Mogą zaistnieć inne wymagania zgodnie z ogłoszeniem programowym MSiT na 

rok 2023. 

 

VIII. Nabór koordynatorów wojewódzkich 
 

Wnioski o zatrudnienie w charakterze koordynatora wojewódzkiego składają 

zainteresowani na druku „wniosek o zatrudnienie KOLA w roku 2023                        

 z rekomendacją Zarządu WZLA  

 na adres marian.nowakowski@lekkoatletykadlakazdego.pl w terminie do dnia 

28.12.2022r. Wymagania jak w roku 2022. 

Szczegółowe zasady organizacji szkolenia i ostateczne decyzje w kwestiach  zatrudnienia w projekcie  
Lekkoatletyka dla każdego! 2023 prześlemy Państwu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursów 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   
 

         Zespół Ldk 
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